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POUČENÍ PACIENTA 

o zdravotním výkonu – SNÍMACÍ ROVNÁTKA 

 

 

ve smyslu ustanovení §31 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování  

a §94 odst. 1 a §2638 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

 

I. Informace o léčebném výkonu: 

Snímatelná rovnátka představují snadnou cestu k dosažení pravidelného postavení zubů zejména u 

dětí od 8 let věku, jejichž chrup se neustále vyvíjí. Lze tak poměrně jednoduše ovlivnit mezičelistní vztahy 

ve vývoji dětského chrupu. Ortodontická léčba pomocí snímatelných rovnátek je silně závislá na věku 

a typu chrupu dítěte, tedy jestli má stále dočasný chrup (mléčné zuby), smíšený (mléčné i stále zuby) nebo 

již stálý.  

Jedná se o ortodontický aparát vytvořený na míru pacienta z biokompatibilních materiálů. Složený je 

z pryskyřičného těla, drátěných spon a v závislosti na složitosti řešeného problému také z různých 

expanzních šroubků a závitů, které fungují jako aktivní prvek k vytváření a regulaci tlaku vedoucího ke 

správnému nasměrování pohybu zubů v čelistech. 

U malých dětí představují snímací rovnátka velmi účinný nástroj pro odstranění různých zlozvyků a také 

ke správnému vývoji dětského chrupu. 

U starších dětí je léčba snímatelnými rovnátky nejčastěji přípravou na léčbu fixními rovnátky, která díky 

nim bývá mnohem rychlejší a snadnější. V mnoha případech však mohou včas pomoci ke správnému 

růstu zubů a následná léčba fixními rovnátky již není potřebná. 

Teenageři a dospělí pacienti snímatelná rovnátka používají k fixaci chrupu po sejmutí fixních 

rovnátek nebo ukončení léčby rovnátky Invisalign. Jejich nošení je v tomto případě nezbytnou součástí 

léčby vedoucí ke stabilnímu, celoživotnímu výsledku. 

 

 

II. Náležitosti léčby: 

 

Při ortodontické léčbě snímatelnými rovnátky je nesmírně důležité dbát zejména na jejich pravidelné 

používání. Ortodontický přístroj se nosí celou noc i během dne, pokud je dítě doma. Celá doba nošení by 

měla každý den činit alespoň 12 hodin. 

Dvakrát denně je nutné rovnátka pořádně vyčistit speciálním kartáčkem, případně je uložit do k tomu 

určeného roztoku. Snímatelná rovnátka, pokud nejsou v ústech, se uchovávají v plastových krabičkách. 

Správný vývoj postavení zubů i samotný ortodontický aparát kontroluje pravidelně ortodontista. Zejména 

u malých dětí jsou pravidelné kontroly na klinice velmi důležité, aby léčba probíhala přesně tak, jak má. 

Úpravy a kontroly přístroje jsou nutné v pravidelných intervalech cca 12 týdnů, neurčí-li lékař jinak. 
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Je-li v přístroji umístěn šroub je potřeba ho otáčet dle pokynů lékaře – většinou 1x za 3 týdny. Šroub je 

vhodné alespoň 1x za měsíc promazat stolním olejem. 

Tlačí-li aparát na měkké tkáně nebo vypadává-li, je nutné přijít na kontrolu ihned a vzít aparát s sebou, 

aby ho mohl ortodontista upravit. 

 

Pacient je oprávněn klást otázky a svobodně se rozhodnout, zda na základě všech výše uvedených 

informací s navrženým zdravotním výkonem souhlasí. 

 

 

V Praze dne: 

Podpis klienta nebo zákonného zástupce: 

 


